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x De fleste synes ikke, at det er en speciel rar 

oplevelse at gå til tandlæge. Men for no-

gen opstår der ligefrem en angst, når ind-

kaldelsen til næste tjek dumper ind ad 

brevsprækken eller popper op som SMS 

eller i en mail. Hvis man så er ung med 

særlige udfordringer, kan en tandlæge-

skræk være helt uoverskuelig at få bugt 

med.

Da Sara Østergaard var 6 år skulle hun 

til skoletandlægen. Da hun lå i tandlæge-

stolen begyndte tandlægen at tale hende 

ned i hovedet, og episoden udviklede sig til 

en grim oplevelse med gråd og en under-

søgelse, der ikke blev til noget.

- Jeg kan huske, at jeg efter det blev 

meget nervøs, svedige hænder og rysten, 

når jeg skulle til tandlæge. Selv om jeg hav-

Skrækken 
for tandlægen er væk
Sara Østergaard på 26 år fik som lille pige plantet en angst for tandlæger 
hos en upædagogisk skoletandlæge.  For en ung med særlige behov, kan 
det være en svær nød at knække. Først for tre år siden begyndte hun at 
gå til tandlæge alene.

de min mor med i venteværelset, var jeg 

bange, siger Sara Østergaard.

Sara Østergaard er en ung med særlige 

behov inden for dyskalkuli-området, altså 

evnen til at kunne kalkulere, beregne og 

gennemskue de mere komplekse sammen-

hænge. Det betyder i sociale sammenhæn-

ge, at det er en stor udfordring for hende 

at aflæse, hvilke hensigter andre menne-

sker har. Derfor er det meget vigtigt for 

hende, at der er overensstemmelse mellem 

handling og ord, og at kommunikationen 

er præcis og ikke for faglig.

Hendes mor er Kis Østergaard, og hun 

kan også godt huske episoden.

- Jeg tror, at det, der gik galt var, at der 

ikke var sammenhæng mellem ord og 

handlinger fra tandlægens side Hun havde 

ligesom en utålmodighed, der udstrålede; 

at nu må den lille patient tage sige sam-

men. Det var ikke en god oplevelse, hver-

ken for Sara eller jeg, siger hun.

Kis Østergaard havde forklaret tandlæ-

gen, at Sara var et barn, der havde brug for 

tryghed, ro og forudsigelighed, men hun 

blev hun ikke mødt i sine behov. 

- Den tandlæge blev ved med at tale 

hende ned i hovedet, og Sara forstod hen-

de jo ikke og blev angst af alle disse ord, si-

ger hun.

Efter det besøg ventede hun til samme 

dag, når Sara skulle til tandlæge, så hun 

ikke skulle gå og være bange i flere dage. 

- Normalt kan man godt lokke et barn 

med en belønning, men det virkede heller 

ikke her. Hun var simpelthen angst for at 

gå til tandlæge, siger Saras mor. 

Angsten grundlagt

Da Sara Østergaard blev 18 år, skulle hun 

egentlig finde en anden tandlæge, men 

der gik flere år, hvor hun ikke kom til tand-

læge. Til sidst gik den ikke længere.

Hendes mor var med til at rydde vejen, 

og hun forklarede blandt andet den nye 

tandlæge, Christina Andersen, at hendes 

datter ikke havde det så godt med at blive 

snakket ind i hovedet, når hun lå i tandlæ-

gestolen. Det fungerer bedst, når Sara 

Østergaard får korte beskeder.

- Min datter kan godt være lidt lang tid 

om at forklare ting, og nogen har bare ikke 

tålmodigheden til det, siger Kis Østergaard.

- Christina er god til at forklare tingene 

Faktaboks:
Dansk Selskab for Odontofobi, 
DSO, der har til formål at støtte og 
hjælpe mennesker med tandlæge-
skræk. Her kan du finde tandlæger, 
der er eksperter i tandlægeskræk.
http://odontofobi.org/?page_id=14
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og at gøre det simpelt, siger Sara Østerga-

ard.

Nu ringer hun selv til tandlægen, hvis 

der er noget med tænderne. 

- Der er gode sekretærer hos tandlæ-

gen, der kender mig. Der er ingen sure mi-

ner, hvis jeg glemmer en tid, siger hun, og 

nu går hun til kontrol flere gange om året.

Ind til for tre år siden havde hun sin mor 

med til tandlæge, men vendepunktet kom, 

da tandlægen opdagede et lille hul, en 

dag, hvor moderen ikke var med.

- Hun spurgte mig, om vi skulle vente, 

til min mor var med. Jeg svarede, at vi kun-

ne lige så godt få det overstået. Da jeg gik 

ud fra tandlægen den dag, var jeg en me-

ter højere, og jeg havde lyst til at fortælle 

hele verden om det, siger hun.

Sidste gang, hun var til tandlægen, var 

det ikke Christina Andersen, der sad med 

spejl og bor. Det var en assistent.

- Det gjorde ikke noget. Hun fortalte 

mig, at jeg havde to begyndende huler, 

men at jeg kunne holde dem nede, hvis jeg 

var grundig med tandbørsten og tandtråd, 

siger Sara Østergaard.

Tid nok og stoptegn

Tandlæge Christina Andersen mener, at 

god kommunikation er den rigtige for at 

skabe tillid hos patienter, der lider af tand-

lægeskræk.

- Jeg havde jo snakket med Saras mor 

inden, og hun fortalte mig om Saras 

angst for tandlægebesøget. Jeg for-

tæller altid, hvad jeg gør, men det er 

meget forskelligt, hvad der virker. Jeg 

synes, det er synd for dem, der ikke 

kommer til tandlæge, fordi de ikke tør. 

Tandlægen reklamerer ikke med, at 

hun er god til patienter med tandlæge-

skræk.

- Det forgår mest via mund til mund, 

men jeg kan også godt tage fat i patien-

ter, der kommer ind akut, og som ikke har 

været til tandlæge i lang tid. Så foreslår jeg, 

om de ikke vil komme hos mig mere regel-

mæssigt. Det er jo altid nemmere at fore-

bygge end at lave skader, siger hun.

Hun har fået psykologiundervisning, da 

hun blev uddannet til tandlæge. Hun har 

også været inde omkring skoletandlægen.

- Jeg arbejder ud fra princippet, tell, 

Tidligere var smilet anstrengt, når Sara Østergaard (th) lå i tandlægestolen, men tandlæge Christina Andersen er tydelig, overholder aftaler og vækker 
tillid, så der er også plads til et godt grin.
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show and do (fortæl, vis og gør det). Det er mere trygt, hvis man 

ved, hvad der skal ske. Da jeg var hos skoletandlægen, borede jeg 

hul i min tommelfingernegl, så børnene kunne se, hvordan boret 

virker, siger hun.

Hun sætter altid lidt ekstra tid af, når det er Sara Østergaard 

kommer.

- Jeg tæller til tre og holder en pause, i det jeg laver. Vi har 

også aftalt et stoptegn, hvis det gør ondt, eller hun lige skal syn-

ke, siger hun, og tandlægen understreger, at det er godt med af-

taler før og under forløbet. 

- Det må gerne foregå i små etaper, og så laver jeg kun det, 

vi har aftalt, siger hun.

Tandlægen har også forståelse for, at nogen patienter ikke 

skal have besked om en indkaldelse flere uger i forvejen.

- Nogen er så skrækslagne, at de skal have det at vide med 

meget kort varsel, så de ikke skal gå og have ondt i maven i 14 

dage, siger hun, og det er helt i orden, hvis man har det bedst 

med at have en støtteperson med ind.

- Mit personale er også gode til at komme ind og assistere, 

hvis en patient har brug for at holde i hånden eller få en beroli-

gende hånd på skulderen, siger Christina Andersen.

Sara Østergaard går nu regelmæssig til tjek hos tandlægen 

uden sin mor, og hun foretrækker at få et brev, når hun skal til 

tandlæge.

- Jeg skriver det ind i min kalender med det samme, og så 

hænger jeg brevet et sted, hvor jeg ikke kan undgå at se det, si-

ger hun og smiler. 

10 gode råd til at overkomme din 
tandlægeskræk

1.  Der er mange, der har tandlægeskræk. Det er 
overhovedet ikke noget at være flov over.

2.  Vælg en tandlæge, som du synes godt om. Tand-
lægen skal lytte på dig og dine grunde til, at du er 
bange. Hvis du føler, at tandlægen ikke lytter til 
dine problemer - så skift tandlæge.

3.  Der er nogle tandlæger, der er med på, at du har 
musik i ørerne, når du ligger i tandlægestolen. Det 
kan være din yndlingsmusik eller noget afslappen-
de musik.

4.  Det er en god ide, hvis du kommer i god tid og 
ikke er for stresset. Spørg efter en tid, hvor tand-
lægen har tid til at tage sig af dig.

5.  Når du har fundet en god tandlæge, så er det 
godt, hvis du tit kommer til tandlægen i begyndel-
sen. Det koster flere penge, hvis du skal have lavet 
en skade. Og mange skader kan undgår, hvis 
tandlægen opdager det i tide.

6.  Tandlægen skal oplyse dig om, hvad behandlingen 
skal omfatte, hvordan den skal forløbe, hvor me-
get det haster, og hvor meget den skal koste.

7.  Sørg for at få de pauser under behandlingen, som 
du behøver. Fortæl tandlægen, hvis du er/bliver 
bange, og hvis det gør ondt.

8.  Hvis det gør ondt, så bed om en lokalbedøvelse el-
ler lattergas. Det kan også være nødvendigt at få 
et beroligende middel inden behandlingen.

9.  Du kan bede tandlægen om et håndspejl, hvis du 
gerne vil se, hvad der bliver lavet.

10.  Spørg altid, hvis der er noget i behandlingen, du 
ikke forstår, eller noget, du vil vide nærmere be-
sked om.

Kilde: Tandlægeforeningen


